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WARNING
ALWAYS CONNECT TO A PROPERLY EARTHED 
ELECTRICAL SOCKET.

WARNING
LIQUID OR STEAM MUST NOT BE DIRECTED 
TOWARDS EQUIPMENT CONTAINING  
ELECTRICAL COMPONENTS.

    THIS SYMBOL MEANS  
WARNING: DANGER OF SCALDING

WARNING
SURFACE MAY BE HOT. AVOID CONTACT.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USING YOUR APPLIANCE.  
When using an electrical appliance, basic precautions should be 
observed, including the following: 

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC  
SHOCK, OR INJURY:

»  This appliance can be used by children 
aged from 8 years and above and  
persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of  
experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards 
involved. Cleaning and user  
maintenance shall not be made by  
children without supervision.  

»    Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.

»   If the supply cable is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its  
service agent, or similarly qualified  
person in order to avoid a hazard.

»  Keep hair, loose clothing, fingers, and  
all parts of body away from openings 
and moving parts of the appliance and 
its accessories.

»  Do not leave appliance when plugged in.
»  Unplug from electrical socket when not in use and before 

servicing.
»  Do not allow to be used as a toy.
»  Use only as described in this user guide.
»  Use only manufacturer’s recommended attachments.
»  Do not use with damaged cable or plug.
»  Do not immerse in water or liquid.
»  If appliance is not working as it should, has been dropped, 

damaged, left outdoors, or dropped into water; do not 
attempt to operate it and return it to a service center.

»  Do not pull or carry by cable, use cable as a handle, close 
door on cable, or pull cable around sharp edges or corners.

»  Do not run appliance over cable.
»  Keep cable away from heated surfaces.
»  Do not unplug by pulling on cable.
»  To unplug, grasp the plug, not the cable.

»  Do not handle plug or appliance with wet hands.
»  Do not put any object into openings.
»  Do not use with any opening blocked; keep free of  

dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
»  Turn off all controls before unplugging.
»  Use extra care when cleaning on stairs.
»  Do not use to pick up flammable or combustible liquids, 

such as petroleum, or use in areas where they may be 
present.

»  Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, 
drain cleaner, etc.)

»  Do not use appliance in an enclosed space filled with 
vapours given off by oil base paint, paint thinner, some 
mothproofing substances, flammable dust, or other 
explosive or toxic vapours.

»  Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, 
screws, coins, etc.

»  Use only on dry, indoor surfaces.
»  Keep appliance on a level surface.
»  Do not pick up anything that is burning or smoking, such as 

cigarettes, matches, or hot ashes.
»  Do not use without dust bag and/or filters in place.
»  Do not use outdoors or on wet surfaces
»  This appliance is provided with double insulation. Use only 

identical replacement parts. 
»  Do not leave machine running in the same spot without 

handle fully upright.
»  The appliance is not to be used if it has been dropped, if 

there are visible signs of damage or if it is leaking. 
»  Keep the appliance out of reach of children when it is 

energized or cooling down. 
»  The foot surfaces are liable to get hot during use. 
»  Do not direct steam at people, animals, or equipment 

containing electrical components.
»  Do not use on leather, wax polished furniture or floors, 

synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam-sensitive 
materials.

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
FOR OPERATION ON A 220-240 VOLT A.C. 50-60 HZ POWER SUPPLY ONLY. 
This model is for household use only.
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Thanks for buying a BISSELL hard floor cleaner

We’re glad you purchased a BISSELL 
hard floor cleaner. Everything we 
know about floor care went into  
the design and construction of  
this complete, high-tech home  
cleaning system.

Your BISSELL hard floor cleaner is 
well made, and we back it with a  
limited two-year warranty. We also 
stand behind it with a knowledge-
able, dedicated Consumer Care  
department, so, should you ever  
have a problem, you’ll receive fast, 
considerate assistance.

My great-grandfather invented the 
floor sweeper in 1876. Today, BISSELL 
is a global leader in the design,  
manufacture, and service of high 
quality homecare products like your 
BISSELL hard floor cleaner.

Thanks again, from all of us  
at BISSELL.

Mark J. Bissell 
Chairman & CEO
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Product View

WARNING
Do not plug in your hard floor cleaner until  
you are familiar with all instructions and 
operating procedures.

WARNING
Plastic film can be dangerous. To avoid 
danger of suffocation, keep away from 
babies and children.
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WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn 
power switch off and disconnect polarized 
plug from electrical outlet before performing 
maintenance.
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Assembly
Your hard floor cleaner assembles quickly and 
easily, no tools required.

Assemble Your Vac & Steam
Insert the body into the foot until you hear  
the locking tab click. Insert the handle into  
the body of the unit until you hear a locking  
tab click.

WARNING
Do not plug in your hard floor cleaner until  
you are familiar with all instructions and 
operating procedures.

Special Features
Easy Touch Digital Controls
The fingertip power controls are located on the 
front of the handle. Settings include: 
(HI) – High Steam Use for durable floors or on 
sticky messes. To turn steam on, press once. 
Click again to turn steam off. Can be used  
simultaneously with the vacuum function or 
separately as a steam mop only.
(LO) – Low Steam Use on delicate floors or for 
light, everyday cleaning. To turn steam on, click 
once. Click again to turn steam off. Can be used 
simultaneously with the vacuum function or 
separately as a steam mop only.
NOTE: You must select a steam setting first  
and then hold down the hand trigger to  
produce steam.
(VAC) – Vacuum On/off switch. Can be used 
simultaneously with either steam function or 
separately as a stick vacuum only.
NOTE: All settings can be used alone or either 
steam setting can be used simultaneously with 
the vacuum setting.

Microfibre Mop Pads
Reusable microfibre mop pads are machine 
washable and safe for virtually all hard floor 
surfaces. The white microfibre pad is best for 
everyday use on delicate flooring like sealed 
hardwoods and laminate. The gray and white 
striped pad can be used for scrubbing heavily 
soiled floors and cleaning tougher messes. 

WARNING
Be sure to turn off vacuum mode if you 
encounter liquid on the floor

 

»  Do not attempt to use your 
hard floor cleaner on the 
steam setting without water 
in the tank. You may hear a 
knocking sound indicating 
there is no water.

Tip

WARNING
 Appliance will not pick up crayons, marbles 
and other large objects.

WARNING
Exercise extreme care when using the Vac 
& Steam on hardwood floors. Prolonged 
application of steam in one area increases 
the risk of damage to the surface treatment 
on timber floors. Test steam mop in an 
inconspicuous area before mopping a 
large area. The steam mop generates hot 
steam, so move the unit continuously when 
depressing the trigger. The trigger does not 
need to be depressed at all times. 
Regular foot traffic and direct sunlight will 
wear down timber floor surface treatment, 
making it more susceptible to steam  
damage. Check with your timber floor  
treatment and application specialist prior  
to steam mop operation. 



Getting Ready 
The mop pad may have already come attached 
to the mop pad tray on the foot of the unit. If 
not, please follow step 1 below.
For Microfibre Mop pads, please follow  
these steps: 
1. Attach mop pad.
   a. Step on foot release for mop pad tray  

and lift unit off tray.
  b. Some units may come with freshening 

discs. Add Freshening Disc in the mesh 
pocket in the mop pad. Use the whole  
disc for a refreshing scent or cut in half  
for a lighter scent. 

  c. Wrap mop pad around the bottom of  
the tray, making sure the gray stitching is  
in the front and the quick release tab is in 
the back.

   d. Put the mop pad tray back down on  
the floor and set the unit back on top. It  
will click into place.

2. Fill the water tank.
  a. On the back of the unit, open the Easy 

Fill opening of the water tank and use the 
included water cup to fill the water tank with 
water. Don’t overfill or water may spill from 
the tank. For best results, water should be at 
room temperature.

  b. Close the Easy Fill opening.
  c. The water tank holds 384 mL and will last 

approximately 15 minutes depending on the 
amount of the steam used during cleaning.

3. Pull and twist the Quick Release cord wrap 
clockwise to unwrap the power cord completely 
and plug into an outlet as described on the 
Important Safety Instructions on page 2.
NOTE: Upon the first use of the Vac & Steam or 
first use after refilling the water tank, the pump 
may make a ‘knocking’ sound. This is normal 
and could last up to 30 seconds.

Operations
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WARNING
Do not operate appliance with damp or wet 
filters or without all filters in place.

WARNING
Tinted plates on foot may get hot while steam 
mop is in use. Do not touch while hot. 

1a. 

1b. 1c. 

Microfibre Mop Pad

 

»  Use of distilled water is 
recommended to prolong 
the life of your hard floor 
cleaner.

Tip

WARNING
Never put descaling, alcoholic, or detergent products  
into the steam cleaner, as this may damage it or make  
it unsafe for use. 

2. 
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Operations
Using Your Hard Floor  
Vacuum and Steam Mop
The hard floor cleaner can be used as a stick 
vacuum and a steam mop at the same time or 
separately. For best results and time savings, use 
the powerful vacuum to clear floor of dust and 
small debris as you steam mop.
Your hard floor cleaner is designed to clean hard 
flooring, such as ceramic tile, vinyl, marble, stone 
and sealed hard wood floors. Use on waxed or 
some unwaxed floors may result in a diminished 
glossiness. The hard floor cleaner is not for use 
on unsealed wood floors. For best results, test in  
an inconspicuous area and check the care 
instructions from your flooring manufacturer.
1. Fill the unit with water and then plug the unit 
in and wait 30 seconds for it to heat up. Choose 
the level of steam to clean your floor:  
HI (for durable floors or sticky messes) or  
LO (for delicate floors or every day cleaning).
2. Press steam trigger on the underside of the 
handle to actuate steam
3. Push the VAC switch down to turn on the 
cyclonic vacuum.
4. Begin cleaning by slowly moving the unit over 
the floor surface while pressing the steam trigger 
on the underside of the handle. Moisture on the 
floor is normal when using in steam mode.
5. When the hard floor cleaner stops emitting 
steam, turn the unit off (both steam mop and 
vacuum functions) and unplug. Open the Easy 
Fill opening of the water tank and use the water 
cup to add more water to the tank. For best 
results, water should be at room temperature. 
Then close the Easy Fill opening, turn the unit 
back on and continue cleaning.
NOTE: To be sure to sanitize an area of your 
floor, use the microfibre cloth pads and slowly 
and evenly stroke your steam mop back and 
forth at least three times over the area using 
continuous steam. For best results, remove the 
pad and wash after use.

WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn power switch off 
and disconnect polarized plug from electrical outlet before 
performing maintenance or troubleshooting checks.

1. 

2. 
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Maintenance & Care
Removing All Mop Pads
1. Unplug hard floor cleaner from electrical outlet. 
2. Step on foot release for mop pad tray and  
lift unit off tray.
3. Carefully remove mop pad from the mop  
pad tray using the Quick Release Tab. The  
mop pad and tray may be hot. 
4. Put the mop pad tray back down on the  
floor and set the unit back on top. It will click 
into place.
5. The microfibre mop pad can be machine 
washed in warm water. Use only liquid  
detergents. Do not use fabric softeners  
or bleach. For best results, air dry.

Empty Dirt Tank
The dirt tank needs to be emptied when the dirt 
reaches the ‘Full’ line on the side of the tank.
1. Unplug hard floor cleaner from electrical outlet. 
2. Remove the Easy Empty dirt tank from the 
unit by moving the lock button on the front of 
the unit to the left. 
3. Press the bottom lid release button on the 
back of the dirt tank to empty dirt.
4. The dirt tank also has a built in Drop-IT system  
for easy debris emptying.
  a. In the middle of the vacuum filter 

attached to the top of the dirt tank  
locate the color rod 

   b. Pull the rod up and lock the rod in  
place by turning it clockwise

   c. Push down on the lever to force out  
stuck debris

   d. When done, rotate the color rod  
counter-clock wise and push it down to 
return it to its original position 

5. Close the bottom lid and mount the Easy 
Empty dirt tank back on the vacuum base 
and push the lock button to the right until it is 
centered on the front of the unit.
NOTE: The dirt tank may be washed in warm 
water with a mild detergent. Make sure it is 
completely dry before replacing.

WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn power switch off 
and disconnect polarized plug from electrical outlet before 
performing maintenance or troubleshooting checks.

2. 

4b. 

3. 

4c. 

CAUTION
Upright storage of the cleaner with a wet mop pad may 
result in the formation of white marks on your floor. To 
remove the white marks, clean area with vinegar.

2.



Maintenance & Care
Cleaning or Replacing the  
Vacuum Filter
The key to maximum performance is having a 
clean filter. Cleaning the filter after each use will 
help your vacuum operate at peak efficiency.  

To clean filter:
1. Turn power off and unplug unit. 
2. Remove the dirt container from the unit, as 
directed above.
3. Remove filter and tap firmly against the inside 
of a waste container, removing any visible dirt.
4. Replace filter back into the dirt container  
and attach dirt container to the base of the  
unit. Slide the lever to your right to lock. 

NOTE: 
After heavy usage, you may clean the pleated 
filter by washing it gently by hand.

Thermal Protector 
An internal thermal protector has been 
designed into your vacuum to protect it  
from overheating. When the thermal protector 
activates, the vacuum motor will stop  
operating. If this happens:
1. Turn the cleaner OFF and unplug from  
electrical outlet.
2. Empty dirt container, check filters and  
air passages for dirt accumulation.
3. The thermal protector automatically resets 
after approximately 2 hours. If the thermal  
protector does not reset, visit the website

Replacing the Water Filter
It is recommended to fill your unit with distilled 
water only. Periodically check your water filter. 
When the green grains turn blue, change your 
water filter. 
If the filter is not changed at the appropriate 
time, calcium deposits may accumulate on the 
heater, causing damage or reduced performance.
To replace the filter:
1. Using the grips on the side of the filter, pull  
filter out of the unit.
2. Push filter firmly into the machine until  
it’s flush.

WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn off machine and 
disconnect polarized plug from electrical outlet before 
performing maintenance or troubleshooting checks.

2. 
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Water Filter

WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn power switch off 
and disconnect polarized plug from electrical outlet before 
performing maintenance or troubleshooting checks.



Maintenance & Care
Cleaning Hose Tube
1. Grab bottom end of the hose and pull  
lower portion away from the body.
2. Seperate the hose into two pieces.
3. Wash hose and wait for it to dry.
4. Align the top of the hose to the groves  
on the hose opening of the unit.
5. Twist hose down to insert lower portion  
of hose to the unit.
6. Make sure hose fits tightly into the unit.

Cleaning Foot of Unit
1. To clean the foot and bristles, push the release 
button on the back of the pivot joint and pull the 
foot to release it from the appliance. 
2. Wash bottom of foot and bristles with  
cold water. 
3. Look for any clogging in the steam nozzle.  
To clean, run water over steam nozzle. 
NOTE: Make sure foot and bristles are dry 
before attaching the foot to the appliance. 
4. To re-attach the foot to the appliance: place 
the foot on the floor, push the appliance down 
into the foot and then listen for the click that 
sounds when properly attached.

WARNING
To reduce the risk of electric shock, turn power switch off 
and disconnect polarized plug from electrical outlet before 
performing maintenance or troubleshooting checks.

2.

1.

5. 6.

3.
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Consumer Guarantee
This Guarantee only applies outside of the USA and Canada. It is 
provided by BISSELL International Trading Company BV (“BISSELL”).
This Guarantee is provided by BISSELL. It gives you specific rights. 
It is offered as an additional benefit to your rights under law. You 
also have other rights under law which may vary from country 
to country. You can find out about your legal rights and remedies 
by contacting your local consumer advice service. Nothing in this 
Guarantee will replace or lessen any of your legal rights or remedies.  
If you need additional instruction regarding this Guarantee or have 
questions regarding what it may cover, please contact BISSELL 
Consumer Care or contact your local distributor. 
This Guarantee is given to the original purchaser of the product from 
new and is not transferable. You must be able to evidence the date 
of purchase in order to claim under this Guarantee.

Limited Two-Year Guarantee
Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, 
BISSELL will for two years from the date of purchase by the 
original purchaser repair or replace (with new or remanufactured 
components or products), at BISSELL’s option, free of charge, any 
defective or malfunctioning part or product.
BISSELL recommends that the original packaging and evidence 
of the date of purchase be kept for the duration of the Guarantee 
period in case the need arises within the period to claim on the 
Guarantee. Keeping the original packaging will assist with any 
necessary re-packaging and transportation but is not a condition of 
the Guarantee.
If for your product is replaced by BISSELL under this Guarantee, 
the new item will benefit from the remainder of the term of this 
Guarantee (calculated from the date of the original purchase). The 
period of this Guarantee shall not be extended whether or not 
your product is repaired or replaced.
*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM 
THE TERMS OF THE GUARANTEE
This Guarantee applies to products used for personal domestic use and 
not commercial or hire purposes.  Consumable components such as 
filters, belts and mop pads, which must be replaced or serviced by the 
user from time to time, are not covered by this Guarantee.  
This Guarantee does not apply to any defect arising from fair wear 
and tear. Damage or malfunction caused by the user or any third 
party whether as a result of accident, negligence, abuse, neglect, or 
any other use not in accordance with the User Guide is not covered 
by this Guarantee. 

An unauthorised repair (or attempted repair) may void this Guarantee 
whether or not damage has been caused by that repair/attempt.
Removing or tampering with the Product Rating Label on the  
product or rendering it illegible will void this Guarantee. 
SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL AND ITS DISTRIBUTORS ARE NOT 
LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE THAT IS NOT FORESEEABLE 
OR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY 
NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFIT, LOSS OF BUSINESS, BUSINESS 
INTERRUPTION, LOSS OF OPPORTUNITY, DISTRESS, INCONVENIENCE OR 
DISAPPOINTMENT.  SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL’S LIABILITY WILL 
NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
BISSELL DOES NOT EXCLUDE OR LIMIT IN ANY WAY ITS LIABILITY FOR 
(A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE OR THE 
NEGLIGENCE OF OUR EMPLOYEES, AGENTS OR SUBCONTRACTORS; (B) 
FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; (C) OR FOR ANY OTHER 
MATTER WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER LAW.

Consumer Care
If your BISSELL product should require 
service or to claim under our Limited 
Two-Year Guarantee, please contact us 
as follows:

Website:
www.BISSELL.com

Email: 
UKSupport@bissell.com

Telephone: 
0344-888-6644

Write: 
BISSELL Homecare (Overseas) Inc.
Ground Floor
226 Berwick Avenue
Slough, Berkshire, SL1 4QT
United Kingdom

Spares are available for purchase. 
To purchase visit www.4bissell.co.uk

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com
When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.
Please record your Model Number: _____________ Please record your Purchase Date: _____________
NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of the date  
of purchase in the event of a Guarantee claim. See Guarantee for details.



ت
ضيا

ممسحة البخار ومكنسة األر
 

صلبة - ڤاك أند إستيم
ال

1977E



www.BISSELL.com  3

BISSELL نشكركم على شراء ممسحة األرضيات الصلبة

 ،BISSELL نحن سعداء لشرائكم ممسحة األرضيات الصلبة
كما نود أن نذّكركم أن كل ما توصلنا إليه في العناية باألرضيات 

يتجسد في تصميم هذه المكنسة المميزة الحديثة وتركيبها.

الممسحة مصنّعة بعناية، وهي إلى ذلك مضمونة لمدة عامين، 
وإذا كانت لديكم أي مشكلة بخصوص المكنسة، يرجى 

االتصال بقسم خدمة العمالء، فهو على دراية بكل التقنيات وال 
يألو جهًدا في تقديم المساعدة والحلول السريعة المتجاوبة.

اخترع جدي األكبر ممسحة األرضيات في عام 1876، 
واليوم أصبحت شركة BISSELL االسم الرائد عالمًيا في 

تصميم وصناعة وصيانة منتجات العناية المنزلية فائقة الجودة 
.BISSELL ومنها مكنسة األرضيات الصلبة

يتقدم فريق عمل الشركة لكم بخالص الشكر مرة أخرى.

 مارك جي بيسيل 
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليمات السالمة

عرض المنتج . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

التركيب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

7-6 العمليات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10-9 الصيانة والعناية . . . . . . . . . . . . . . . .

الضمان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

رعاية المستهلك . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
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 تحذير
وصل دائًما بمقبس كهربائي مؤرض بشكل صحيح.

 تحذير
ال ينبغي توجيه السوائل أو البخار نحو المعدات التي تحتوي على 

المكونات الكهربائية.

   هذا الرمز يعني تحذير: خطر حرق

 تحذير
السطح قد يكون ساخًنا، فتجنب مالمسته.

تعليمات السالمة الهامة
احرص على قراءة جميع اإلرشادات قبل استخدام المكنسة. 
وعند استخدام جهاز كهربائي؛ يتعين عليك اتخاذ احتياطات 

السالمة األساسية؛ والتي تشمل ما يلي: 

 تحذير
للتقليل من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو 

التعرض لإلصابة:

«  يمكن لألطفال الذين في عمر 8 أعوام فأكثر 
واألشخاص الذين يعانون من قصور في قدراتهم 
البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقدون إلى 
الخبرة والمعرفة استخدام المكنسة في حال تمت 
مراقبتهم أو إعطاؤهم تعليمات بشأن استخدامها 

بطريقة آمنة فضال عن إدراكهم للمخاطر المحتملة. 
يحظر على األطفال تنظيف المكنسة أو إجراء أي 

صيانة له دون اإلشراف عليهم. 
«    يجب مراقبة األطفال عند تواجدهم بالقرب من 

الجهاز وذلك للتأكد من عدم عبثهم به.
«   واحرص على استبدال الكبل، عند تلفه، من جهة 

التصنيع أو وكيل الخدمة التابع له أو من الشخص 
المؤهل لذلك، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.

«  احرص على بقاء الشعر والمالبس الواسعة 
واألصابع وجميع أطراف الجسم بعيداً عن الفتحات 

واألجزاء المتحركة للمكنسة وملحقاتها.
«  تجنب ترك المكنسة في حال كانت متصلة بمصدر التيار.

«  انزع القابس من مقبس التيار في حالة عدم االستخدام وقبل الصيانة.
«  تجنب العبث بالمكنسة.

«  استخدم المكنسة على النحو الموضح في دليل المستخدم فقط.
«  احرص على استخدام ملحقات الجهة المصنعة الموصى بها فقط.

«  تجنب استخدام أي كبل أو قابس تالف.
«  تجنب غمس المكنسة في المياه أو أي مواد سائلة.

«  احرص على عدم تشغيل الممسحة وإرجاعها لمركز الصيانة إذا لم تعمل كما 
ينبغي أو إذا سقطت أو تلفت أو ُتركت خارج المنزل أو سقطت في الماء.

«  تجنب سحب المكنسة أو حملها من الكبل أو استخدام الكبل كمقبض مع الحرص 
على عدم غلق الباب عليه أو لفه حول الحواف أو األركان الحادة.

«  تجنب تمرير المكنسة على الكبل.
«  احرص على إبقاء الكبل بعيًدا عن األسطح الساخنة.

«  تجنب فصل التيار الكهربي عن المكنسة عن طريق سحب الكبل.
«  عند فصل التيار الكهربي، امسك القابس وليس الكابل.

«  تجنب مالمسة القابس أو المكنسة إذا كانت يدك مبتلة.
«  تجنب وضع أي شيئ في الفتحات.

«  تجنب استخدام المكنسة عند انسداد أي من فتحاتها، لذا قم بإزالة الغبار 
والنسالة والشعر وأي شئ قد يقلل من عملية تدفق الهواء.

«  تأكد من إغالق كافة أنظمة التحكم قبل فصل المكنسة عن التيار الكهربي.
«  يرجى توخ الحذر الشديد عند التنظيف على الساللم.

«  تجنب استخدام المكنسة لشفط السوائل القابلة لالشتعال أو االحتراق 
كالبنزين، فضال عن عدم استخدامها في المناطق التي توجد بها تلك 

المواد.
«  تجنب استخدام المكنسة لشفط المواد السامة )مثل كلور التبييض واألمونيا 

ومنظف التصريف وما إلى ذلك(.
«  تجنب استخدام المكنسة في مكان مغلق ملئ باألبخرة التي تنبعث من دهانات 
القاعدة الزيتية ومخففات الدهان وبعض مواد مكافحة الحشرات والغبار القابل 

لاللتهاب، أو أي أبخرة متفجرة أو سامة أخرى.
«  تجنب استخدام المكنسة اللتقاط أجسام حادة أو صلبة كالزجاج أو المسامير أو 

البراغي أو العمالت المعدنية وما إلى ذلك.
«  احرص على استخدام المقعد على األسطح الجافة الداخلية.

«  احرص على وضع المكنسة على سطح مستٍو.
«  ال تلتقط أي شيء يحترق أو يدخن مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد 

الساخن.
«  ال تستخدم المكنسة من دون حقيبة الغبار و/ أو المرشحات.

«  ال تستخدم المكنسة في األماكن الخارجية أو على األسطح الرطبة.
«  المكنسة مزودة بعازل كهرباء. احرص على استخدام قطع الغيار المتماثلة 

فقط. 
«  ال تترك المكنسة قيد التشغيل في نفس المكان دون أن يكون المقبض في 

وضع مستقيم.
«  ال ينبغي استخدام المكنسة في حالة سقوطها أو إذا ظهرت عليها عالمات 

تلف واضحة أو إذا كان بها تسريب. 
«  احفظ المكنسة بعيدا عن متناول األطفال في حالة التشغيل أو التبريد. 

«  أسطح القدم عرضة ألن تسخن أثناء االستخدام. 
«  ال توجه البخار ناحية األشخاص أو الحيوانات أو المعدات التي تحتوي على 

مكونات كهربائية.
«  ال تستخدم المكنسة على األساسات أو األرضيات الجلدية أو المصقولة بالشمع أو 

األقمشة االصطناعية أو القطيفة أو غيرها من المواد الحساسة للبخار.

يرجى االحتفاظ بهذه التعليمات 
تعمل المكنسة بقوة تتراوح ما بين 220-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز تيار كهربائي فقط. 

هذا الطراز معد لالستخدام المنزلي فقط.
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التركيب
يتم تركيب المكنسة بسرعة وسهولة ألنها ال تحتاج إلى أدوات إضافية.

تركيب المكنسة™
 أدخل الجسم في القدم حتى تسمع طقطقة لسان القفل، ثم أدخل المقبض 

في الجسم حتى تسمع طقطقة لسان القفل.

 تحذير
ال توصل المكنسة بالطاقة حتى تكون 

على دراية تامة بجميع التعليمات 
واإلجراءات المتعلقة بالتشغيل.

المزايا الخاصة
عناصر تحكم رقمية سهلة تعمل باللمس™

 توجد عناصر التحكم بأطراف األصابع في الطاقة في الجزء األمامي للمقبض. 
تتضمن اإلعدادات ما يلي: 

 البخار العالي استخدام هذا اإلعداد لألرضيات القوية أو المورد اللزجة. ولتشغيل البخار 
 اضغط مرة واحدة، ثم مرة أخرى إليقاف تشغيله. كما يمكن استخدام هذه اإلعداد أثناء 

تشغيل المكنسة أو بشكل منفصل كممسحة بخار فقط.

 البخار المنخفض استخدم هذا اإلعداد مع الطوابق الحساسة أو ألعمال التنظيف اليومية 
 الخفيفة. ولتشغيل البخار اضغط مرة واحدة، ثم مرة أخرى إليقاف تشغيله. كما يمكن 

استخدام هذه اإلعداد أثناء تشغيل المكنسة أو بشكل منفصل كممسحة بخار فقط.

 مالحظة: يجب تحديد إعداد البخار أوال ثم الضغط باستمرار على المشغل اليدوي 
إلنتاج البخار.

 مفتاح تشغيل/إيقاف المكنسة، يمكن استخدام هذا المفتاح أثناء تشغيل وظيفة البخار أو 
بشكل منفصل كمكنسة عصوية فقط.

 مالحظة: يمكن استخدام جميع اإلعدادات منفردة أو يمكن استخدام أي وضع بخار في 
وقت واحد مع إعداد المكنسة.

وسادات المكنسة الميكروفيبر
 وسادات المكنسة الميكروفيبر القابلة إلعادة االستخدام هي آلة قابل للغسل وآمنة لكافة أسطح 
 األرضيات الصلبة تقريبا. وتعتبر الوسادات البيضاء أفضل األدوات لالستخدام اليومي في 

 األرضيات الضعيفة مثل الخشب المتين المختوم والباركيه، بينما تستخدم الوسادات المخططة 
باللونين الرمادي واألبيض في تنظيف األرضيات الصلبة والمواد المتسخة بشدة. 

 تحذير
تأكد من إيقاف تشغيل المكنسة إذا 

كانت هناك سوائل على األرض

 

«  ال تحاول استخدام ممسحة 
األرضيات الصلبة على 

إعداد البخار بدون وجود 
مياه في الخزان، قد تسمع 

صوت طرق يشير إلى 
عدم وجود مياه.

نصيحة

 تحذير
 لن تلتقط المكنسة الطباشير الملون 

والرخام وغيرها من األجسام الكبيرة.

 تحذير
ينبغي توخي الحذر الشديد عند استخدام 

المكنسة على األرضيات الخشبية. استخدام 
البخار لفترات طويلة في منطقة واحدة يزيد 
من خطر األضرار إلى المعالجة السطحية 
على األرضيات الخشبية. واختبار ممسحة 

البخار في منطقة غير واضحة قبل مسح منطقة 
واسعة. واعلم أن ممسحة البخار تولد بخارا 

ساخنا، لذلك يجب تحريك الممسحة باستمرار 
عند الضغط على المشغل. ليست هناك حاجة 

إلى الضغط على المشغل باستمرار، 
السير الطبيعي على األقدام وأشعة الشمس 

المباشرة يبلي معالجة سطح األرضيات 
الخشبية مما يجعلها أكثر عرضة للتلف الناتج 

عن البخار. راجع المتخصص في عالج 
األرضيات الخشبية قبل تشغيل ممسحة البخار. 



عرض المنتج

 تحذير
ال توصل المكنسة بالطاقة حتى تكون 

على دراية تامة بجميع التعليمات 
واإلجراءات المتعلقة بالتشغيل.

 تحذير
الشريط البالستيكي يشكل خطًرا. 

لتجنب خطر االختناق، يرجى إبعاد 
المكنسة عن الرّضع واألطفال.
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 تحذير
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث 

صدمة كهربائية، قم بإيقاف تشغيل 
المكنسة وافصل القابس من مأخذ التيار 

قبل إجراء الصيانة.

1   مشغل البخار
 2    عناصر تحكم رقمية تعمل باللمس- 

تشغيل وإيقاف المكنسة
3  مشبك السلك

4  مقبض
5  كأس المياه

6  كبل طاقة 25 قدم
7  خزان مياه مزود بفتح للملء السهل

8  مرشح مفرغ
9  نظام تفريغ

10  مسمار سفلي لتفريغ القمامة
11  وسادات ميكروفيبر

12  علبة وسادة سريعة التحرير
13  مرشح مياه  

14  قرص الروائح 
15 فوهة مفرغة

11

13

14
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7
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العمليات
استخدام ممسحة البخار ومكنسة األرضيات الصلبة 
 يمكن استخدام مكنسة األرضيات الصلبة كمكنسة عصوية وممسحة بخار 

في نفس الوقت أو بشكل منفصل. وللحصول على أفضل النتائج وتوفير الوقت 
استخدم المكنسة القوية لتنظيف األرضيات من الغبار والحطام الصغيرة أثناء 

استخدامها كممسحة بخار. 

ُصممت مكنسة األرضيات الصلبة خصيًصا لتنظيف األرضيات الصلبة مثل 
السيراميك والفينيل والرخام والحجر واألرضيات الصلبة المختومة. وقد ينجم 
عن استخدام المكنسة على األرضيات المشمعة وغير المشمعة تقلص لمعانها، 

وال ينبغي استخدام مكنسة األرضيات الصلبة مع األرضيات الخشبية غير 
المختومة. وللحصول على أفضل نتائج االختبار في منطقة غير واضحة 

والتحقق من تعليمات الرعاية من الشركة المصنعة لألرضيات.

1- امأل الوحدة بالماء وصلها بالطاقة وانتظر 30 ثانية حتى تسخن، ثم اختر مستوى 
 البخار المطلوب لتنظيف األرضية: 

 مرتفع )لألرضيات القوية أو المواد اللزجة( أو
منخفض )لألرضيات الحساسة أو للتنظيف اليومي(.

2- اضغط على مشغل البخار على الجانب السفلي من المقبض لتحفيز البخار
3- اضغط على مفتاح VAC ألسفل لتشغيل المكنسة اإلعصارية.

4- ابدأ التنظيف عن طريق تحريك الوحدة ببطء على سطح األرضية أثناء 
الضغط على مشغل البخار الموجود على الجانب السفلي للمقبض. وعند 

استخدام الممسحة على وضع البخار تكون الرطوبة الموجودة على األرضية 
أمر طبيعي.

5- في حالة توقف ممسحة األرضيات الصلبة عن بعث البخار أوقف الممسحة 
)ممسحة البخار ووظائف المكنسة( وافصلها من الطاقة. وافتح فتحة الملء 

السهل بخزان المياه واستخدم كوب المياه إلضافة المزيد من المياه إلى الخزان. 
للحصول على أفضل النتائج ينبغي أن يكون الماء على نفس درجة حرارة 

الغرفة. ثم أغلق الفتحة وشغل الوحدة مرة أخرى واستمر في التنظيف.

مالحظة: للتأكد من تطهير األرضية استخدم وسائد القماش الميكروفيبر 
وحرك الممسحة ببطء ذهابا وإيابا ثالث مرات على األقل على المنطقة المراد 

تنظيفها باستخدام البخار المستمر. للحصول على أفضل النتائج قم بإزالة 
الوسادة واغسل بعد االستعمال.

 تحذير
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة 

كهربائية، قم بإيقاف تشغيل المكنسة وافصل القابس من 
مأخذ التيار قبل إجراء الصيانة أو التنظيف.

 -1

 -2



االستعداد 
 قد تأتي وسادة الممسحة مرفقة بالعلبة المخصصة لها بقدم الوحدة. فإذا لم تكن 

مرفقة يرجى إتباع الخطوة 1 أدناه.
بالنسبة لوسادات الممسحة الميكروفيبر، يرجى اتباع هذه الخطوات: 

1- ركب وسادة الممسحة.
   أ- قف على محرر علبة الوسادة وارفع الوحدة لتخرجها من العلبة.

   ب- قد تأتي بعض الوحدات مزودة بأقراص إنعاش، فأضف أحد هذه 
 األقراص في الجيب الشبكي بوسادة الممسحة. استخدم القرص كله 

للحصول على رائحة منعشة أو نصفه لرائحة أخف. 

   ج- لف الوسادة حول الجزء السفلي من العلبة وتأكد من أن الخياطة 
الرمادية في الجزء األمامي ولسان التحرير السريع في الجزء الخلفي.

    د- ضع الجزء الخلفي لعلبة الوسادة على األرض واضبط الجزء الخلفي 
 للوحدة على الجز العلوي للعلبة. ستسمع صوت طقطقة عند استقرار الوحدة

 في العلبة.

2- امأل خزان المياه.
   أ- في الجزء الخلفي من الوحدة، افتح فتحة الملء السهل بخزان المياه 

 واستخدام كوب المياه لملء الخزان. تجنب اإلفراط في الملء حتى 
 ال تتسرب المياه من الخزان. للحصول على أفضل النتائج ينبغي أن 

يكون الماء على نفس درجة حرارة الغرفة.

  ب- أغلق فتحة الملء السهل.

   ج- تبلغ سعة الخزان 384 مل ويستمر حوالي 15 دقيقة حسب كمية 
البخار المستخدمة أثناء التنظيف.

 3- اسحب وأدر ملف كابل التحرير السريع  في اتجاه عقارب الساعة لفرد 
 كابل الطاقة وإدخاله في مأخذ التيار كما هو موضح في إرشادات السالمة الهامة 

في الصفحة 2.

 مالحظة: عند استخدام المكنسة ألول مرة أو عند استخدامها ألول مرة بعد 
 إعادة ملء خزان المياه قد تصدر المضخة صوت “طقطقة”. وهذا أمر طبيعي 

قد يستمر لمدة تصل إلى 30 ثانية.

العمليات
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 تحذير
تجنب تشغيل الجهاز إذا كانت المرشحات 

رطبة أو مبللة أو بدون تثبيتهم.

 تحذير

وسادة الممسحة الميكروفيبر

 

«  يفضل استخدام الماء المقطر 
إلطالة عمر المكنسة.

نصيحة

 تحذير
ال تضع مزيالت الترسبات أو الكحول أو مواد 

التنظيف داخل منظف البخار، ألن هذا قد يسبب في 
إتالفه أو يجعله غير آمن لالستخدام. 

 قد ينتج حرارة عن اللوحات الملونة 
 الموجودة على األقدام عندما تكون ممسحة 
 البخار قيد االستخدام، فتجنب لمسها عندما

 تكون ساخنة. 

1أ- 

1ب-  1ج- 

 -2



الصيانة والعناية
تنظيف أو استبدال مرشح المكنسة

 العامل الرئيسي لتحقيق أعلى مستويات األداء هو وجود مرشح نظيف. 
 فتنظيف المرشح بعد كل استعمال يساعد المكنسة على العمل بأقصى قدر 

 من الكفاءة. 

لتنظيف المرشح:
1- أوقف تشغيل التيار وافصل الوحدة. 

2- انزع خزان القمامة من الوحدة كما هو موضح أعاله.
 3- انزع المرشح واضغط عليه بحزم مقابل الجزء الداخلي 

لخزان القمامة إلزالة أية أوساخ واضحة.
 4- أعد تركيب المرشح مرة أخرى في الخزان وثبت الخزان 

في قاعدة الوحدة حرك الذراع إلى اليمين للقفل. 

مالحظة: 
 بعد االستخدام الكثيف يمكنك تنظيف المرشح المطوي عن 

طريق غسله بلطف باليد.

الواقي الحرارية 
 المكنسة مزودة بواٍق حراري لحمايتها من السخونة الزائدة، 

 وعند تنشيط الواقي الحراري يتوقف موتور المكنسة عن العمل، 
وفي حال حدوث ذلك:

1- أوقف تشغيل المكنسة وافصلها عن مأخذ التيار الكهربائي.
 2- أفرغ خزان القمامة وتحقق من عدم تراكم األوساخ على 

المرشحات والممرات الهوائية.
 3- يتم ضبط الواقي الحراري تلقائيا بعد حوالي ساعتين. 

وذلك إذا لم تتمكن من إعاده ضبطه.

استبدال مرشح المياه
 يفضل ملء الوحدة بالماء المقطر فقط. كما يفضل فحص مرشح المياه دورًيا. 

وعندما تتحول الحبوب الخضراء إلى زرقاء ينبغي تغيير المرشح. 

 إذا لم يتم تغيير المرشح في الوقت المناسب، قد تتراكم رواسب الكالسيوم 
على السخان، مما قد يتسبب في وقوع أضرار أو حدوث انخفاض في األداء.

الستبدال المرشح:
1- اسحب المرشح خارج الوحدة باستخدام المقابض الموجودة على جانبي المرشح.

2- ادفع المرشح بقوة في الجهاز حتى يستوي معه.

 تحذير
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة 

كهربائية، قم بإيقاف تشغيل المكنسة وافصل القابس من 
مأخذ التيار قبل إجراء الصيانة أو التنظيف.

 -2

www.BISSELL.com  9

مرشح المياه

 تحذير
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، 
قم بإيقاف تشغيل المكنسة وافصل القابس من مأخذ التيار 

قبل إجراء الصيانة أو التنظيف.
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الصيانة والعناية
إزالة جميع وسائد الممسحة

خذ التيار الكهربائي.  1- افصل ممسحة األرضيات صلبة من م 
2- قف على محرر علبة الوسادة وارفع الوحدة لتخرجها من العلبة.
 3- انزع وسادة الممسحة من العلبة باستخدام لسان التحرير السريع. 

قد تكون الوسادة والعلبة ساخنتين. 

 4- ضع الجزء الخلفي لعلبة الوسادة على األرض واضبط الجزء الخلفي 
 للوحدة على الجز العلوي للعلبة. ستسمع صوت طقطقة عند استقرار الوحدة 

في العلبة.

 5- يمكن غسل الوسادة الميكروفيبر بالماء الدافئ، فاحرص على استخدام 
 المنظفات السائلة فقط. وال تستخدم مطلًقا منّعمات األنسجة أو مواد التبييض، 

وللحصول على أفضل النتائج يفضل التخفيف بالهواء.

تفريغ خزان القمامة
 يجب تفريغ خزان القمامة عندما تصل القمامة إلى خط “امتأل” الموجود 

على جانب الخزان.

1- افصل ممسحة األرضيات صلبة من مأخذ التيار الكهربائي. 
 2- انزع خزان القمامة سهل التفريغ من الوحدة عن طريق تحريك زر 

القفل الموجود على الجزء األمامي للوحدة إلى اليسار. 

3- يأتي خزان القمامة مزودا بنظام تفريغ لسهولة تفريغ الحطام.
   أ- في منتصف مرشح المكنسة المرفق بالجزء العلوي من خزان 

األوساخ حدد موقع القضيب الملون 

    ب- اسحب القضيب ألعلى وثبته في مكانه بتدويره في اتجاه 
عقارب الساعة

   ج- ادفع ألسفل على الرافعة لطرد الحطام العالقة

    د- عندما تنتهي من ذلك لف العمود الملون عكس اتجاه عقارب الساعة 
وادفعه ألسفل إلعادته إلى مكانه األصلي 

 5- ركب خزان القمامة سهل التفريغ مرة أخرى على قاعدة المكنسة وادفع زر 
القفل إلى اليمين حتى يتمركز على الجزء األمامي من الوحدة.

 مالحظة: يمكن غسل خزان القمامة في ماء دافئ بمنظف معتدل. تأكد من أنه 
جاف تماما قبل إعادة تركيبه.

 تحذير
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة 

كهربائية، قم بإيقاف تشغيل المكنسة وافصل القابس من 
مأخذ التيار قبل إجراء الصيانة أو التنظيف.

تنبيه
قد ينتج عن تخزين الممسحة في وضع مستقيم مع 

تبلل الفرشاة تكوين عالمات بيضاء على األرضية، 
وإلزالة تلك العالمات، نظف المنطقة بالخل. 

3ب-  3ج- 

 -2  -3

-2
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مالحظات



الصيانة والعناية
تنظيف الخرطوم

1- امسك الطرف السفلي للخرطوم واسحب الجزء السفلي بعيدا عن الجسم.
2- افصل الخرطوم إلى قطعتين.

3- اغسل الخرطوم وانتظر حتى يجف.
 4- قم بمحاذاة الجزء العلوي للخرطوم مع األحراش الموجودة على فتحة 

خرطوم الوحدة.

5- قم بثني الخرطوم ألسفل إلدخال الجزء السفلي منه بالوحدة.
6- تأكد من إدخال الخرطوم بإحكام في الوحدة.

تنظيف قدم الوحدة
 1- لتنظيف القدم والشعيرات اضغط على زر التحرير الموجود في 

الجزء الخلفي من المفصل المحوري واسحب القدم لتحريرها من الجهاز. 

2- اغسل أسفل القدم والشعرات بماء بارد. 
 3- ابحث عن أي انسداد في فوهة البخار. 
لتنظيف فوهة البخار أجري المياه عليها. 

مالحظة: تأكد من أن القدم والشعيرات جافة قبل إرفاق القدم بالجهاز. 
 4- إلعادة إرفاق القدم بالجهاز ضع القدم على األرضية وادفع الجهاز 
في القدم واستمع لصوت الطقطقة الذي يصدر في حالة اإلرفاق السليم.
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 تحذير
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، 
قم بإيقاف تشغيل المكنسة وافصل القابس من مأخذ التيار 

قبل إجراء الصيانة أو التنظيف.

-1
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 حقوق الطبع والنسخ لعام 2015 محفوظة 
لشركة بيسيل المحدودة للرعاية المنزلية

جراند رابيدز، ميتشجان
جميع الحقوق محفوظة. ُطبع في الصين

رقم الجزء 09/16  161-0086   
www.BISSELL.com :يرجى زيارة موقع الشركة

ضمان المستهلك
يسري هذا الضمان فقط خارج حدود الواليات المتحدة األمريكية 

.)”BISSELL“( للتجارة الدولية BISSELL وكندا، وتقدمه شركة
هذا الضمان مقدم من شركة BISSELL، وهو يوفر لك حقوًقا 

معينة. كما يعد ميزة إضافية إلى حقوق العميل التي يحصل عليها 
بموجب القانون، كما يتضمن حقوق أخرى يكفلها القانون والتي قد 

تختلف من دولة إلى أخرى، باإلضافة إلى أنه يعّرف العميل بحقوقه 
وتدابيره القانونية التي ينبغي اتخاذها عن طريق االتصال بخدمة 

توجيه العمالء المحلية، وهنا ننوه أن بنود هذا الضمان ال تحل محل 
حقوق العميل أو التدابير القانونية أو تقلل منها، وإذا كنت بحاجة إلى 
تعليمات إضافية بخصوص هذا الضمان أو لديك أسئلة بشأن البنود 

التي يغطيها، يرجى االتصال بخط رعاية المستهلك لشركة بيسيل أو 
االتصال بالموزع المحلي. 

م هذا الضمان إلى المشتري األصلي والمالك األول للمنتج وال  ُيقدَّ
يمكن التنازل عنه لشخص آخر، ويجب تقديم دليل شراء المنتج 

للمطالبة بكافة حقوق الضمان.

ضمان محدود لمدة عامين
مع مراعاة االستثناءات الواردة أدناه، تقوم شركة بيسيل بأعمال 

الصيانة أو االستبدال )بمكونات أو منتجات جديدة أو معاد تصنيعها( 
حسبما يتراءى للشركة أو مجاًنا أو استبدال أي جزء أو منتج معيب، 
وذلك لمدة عامين منذ تاريخ شراء المنتج من قبل المشتري األصلي. 

وعليه توصى شركة بيسيل باالحتفاظ بالعبوة األصلية للمنتج 
باإلضافة إلى تقديم دليل الشراء أثناء فترة سريان الضمان؛ فقد 

يستلزم األمر وجودهما عند المطالبة بهذا الضمان، ومن الجدير 
بالذكر أن االحتفاظ بالعبوة األصلية يساعدك على إعادة تغليف المنتج 

ونقله إذا لزم األمر، وال يعد ذلك شرًطا من شروط الضمان.
في حالة استبدال المنتج من قبل شركة بيسيل بموجب هذا الضمان، 
فتسري الفترة المتبقية من فترة الضمان على المنتج الجديد المستبدل 
)تحتسب من تاريخ الشراء األصلي(، وال يمكن تمديد فترة الضمان 

سواء تمت صيانة المنتج أو استبداله أم ال.

*االستثناءات من شروط هذا الضمان:
يسري هذا الضمان على المنتجات المستخدمة في األغراض المنزلية 
فقط وال يسري على المنتجات المستخدمة في األغراض التجارية أو 
ألغراض التأجير، وال يشمل القطع التي يجب استبدالها أو صيانتها 

من قبل المستخدم من وقت إلى آخر، كالمرشحات أو السيور أو قطع 
التنظيف.

 ال يغطي الضمان أي خلل ناجم عن البلى الطبيعي للمنتج، كما 
ال يسري على أي تلف أو خلل يحدث بسبب المستخدم أو أي طرف 

آخر، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو اإلهمال أو إساءة االستخدام 
أو التقصير أو أي سبب آخر بخالف ما ورد في دليل المستخدم.

ُيلغى هذا الضمان عند إصالح المنتج )أو محاولة إصالحه( من قبل 
جهة غير معتمدة، سواء تسبب ذلك في تلف المنتج أم ال.

كما ُيلغى الضمان في حالة إزالة ملصق تصنيف المنتج أو العبث به 
أو خدشه. 

وعلى النحو المبين أدناه، ال تتحمل شركة بيسيل وموزعيها مسؤولية 
أي ضرر أو تلف غير متوقع أو عرضي أو أي تلف ناجم عن أي 

نوع ينشأ عن استخدام الجهاز، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر أي خسائر ربحية أو تجارية أو إعاقة العمل أو فقدان الفرص 

أو المرور بضائقة أو عدم المالئمة أو خيبة األمل، وال تتعدى مسئولية 
الشركة سعر شراء المنتج.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بيسيل ال تستبعد مسئوليتها أو تقيدها عند 
حدوث ما يلي: )أ( الوفاة أو اإلصابة الناجمة عن إهمال الشركة أو 
موظفيها أو وكالئها أو مقاوليها من الباطن؛ )ب(الغش أو التحريف 
المضلل؛ )ج( أي مسألة أخرى ال يمكن استبعادها أو تقيدها بموجب 

القانون.

رعاية المستهلك
عند الحاجة إلى صيانة المنتج أو المطالبة بذلك بموجب 

الضمان المحدود لمدة عامين، يرجى التواصل معنا من خالل 
الوسائل التالية:

الموقع اإللكتروني:
www.BISSELL.com

المراسالت
شركة بيسيل الشرق األوسط م.م.ح

ص.ب: 61286
)PVAXX( مكتب رقم 017 ، مبنى تكنوبارك، بناية

في المنطقة الحرة بجبل علي
دبي

اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 8597 881 4 971

يوجد قطع غيار متوفرة للشراء ولشرائها يرجى زيارة الموقع
www.BISSELL.com اإللكتروني

www.BISSELL.com :يرجى زيارة موقع الشركة
عند االتصال بالشركة، يرجى معرفة رقم طراز المنتج.

تفضل بتسجيل رقم طراز المنتج خاصتك: __________________ تفضل بتسجيل تاريخ الشراء. ____________________
مالحظة: يرجى االحتفاظ بإيصال المبيعات األصلي. حيث أنه ُيثبت تاريخ شراء المنتج في حال المطالبة بالضمان. راجع الضمان لالطالع 

على التفاصيل.


